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O ano de 2012 foi marcante para Mark Zuckerberg: celebrou seu 28º aniversário, tornou sua empresa pública em uma 

das mais antecipadas ofertas públicas de ações (IPO, em sua sigla em inglês) dos últimos anos, que levantou cerca 

de US$ 16 bilhões (aproximadamente R$ 32,3 bilhões) e se casou com Priscilla Chan, sua namorada há mais de nove 

anos. E só se passaram oito anos desde que Zuckerberg lançou a rede social no seu quarto, em Harvard. O seu 

sucesso poderia ser atribuído a muita sorte e a um bom timing, mas isso seria um grave erro. O que ajudou o Facebook 

a tornar-se a rede social dominante é um gênio empreendedor obsessivo que adotou o lema de Andy Grove, da Intel, 

outra lenda do Vale do Silício, que acredita que só os paranóicos sobrevivem. 

 

Não tenha medo de errar 

Algumas das características de Mark Zuckerberg estão espelhadas na cultura da empresa. No Facebook existe um 

lema representado pela expressão “Move Fast” ou “Mova-se Rápido”. Isso significa não ter medo de errar. Não espere 

por muito incentivo ao tentar fazer algo diferente. Apenas faça. É possível aprender muito com os erros. 

 

Tenha um objetivo grande e bem definido 

Mark sabe trabalhar com objetivos bem claros. Ao criar o Facebook, muitos dos seus colegas viam o site como um 

projeto de faculdade. Mark via como um projeto de alcance mundial. Provavelmente, poucos acreditaram nele naquela 

época. 

 

Saia da zona de conforto e faça aquilo que gosta 

Se Mark não gostasse de programar, ele teria criado a maior rede social do mundo? Certamente não. Fazer o que 

gosta é um pré-requisito para conseguir atingir o sucesso. 

Começar um negócio é uma atividade que exige muito trabalho e dedicação. É preciso abrir mão de muitas coisas para 

atingir o sucesso. Se isso não for algo que te faça muito feliz, não haverá motivação necessária pra continuar seguindo 

em frente e encarando os problemas. 

 

Tenha autoconfiança 

São vários os desafios que um empreendedor precisa enfrentar. Possuir autoconfiança é fundamental para superá-los. 

Tenha em mente que se existe uma oportunidade e você tem o preparo necessário, você é a pessoa ideal para 

conquistá-la. 
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